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Działania podejmowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie:

 Informowanie – Konferencje i pisma informacyjne

 Weryfikacja rocznych sprawozdań z realizacji zadań z 
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r.

 Kontrola gmin w ramach cyklu kontrolnego 



Weryfikacja rocznych sprawozdań

Wszystkie gminy przesłały sprawozdania do WIOŚ 
w Szczecinie i Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego

 6 sprawozdań wpłynęło po terminie 
(Gminy: Kamień Pomorski, Mieszkowice, Nowe Warpno, 
Pyrzyce, Darłowo wieś, Kalisz Pomorski)

Błędy w sprawozdaniu 
97 gmin



Ogólnopolski cykl kontrolny

W ramach cyklu kontrolą objęto 14 gmin, co stanowi 12 %
gmin województwa zachodniopomorskiego.

W roku 2013 prowadzone będą także kontrole poglądowe
wszystkich Regionalnych Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK).
RIPOK-i zostaną objęte cyklem kontrolnym w 2014 roku.





Ustalenia z kontroli

Spośród 14 gmin objętych cyklem kontrolnym:
1 gmina nie zorganizowała przetargu na odbieranie i zagospodaro-

wanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

4 gminy nie uchwaliły w terminie „Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku w gminie”,

 8 gmin nie podjęło w terminie uchwał obowiązkowych 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



Ustalenia z kontroli

Spośród 14 gmin:

9 gmin osiągnęło wymagany poziom recyklingu i

przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali,

tworzyw sztucznych i szkła powyżej -10 % za 2012 rok



Ustalenia z kontroli

5 gmin nie odbierało w 2012 roku odpadów innych niż

niebezpieczne budowlanych i rozbiórkowych.



Ustalenia z kontroli

5 gmin osiągnęło wymagany poziom ograniczenia

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania - 75 % za 2012 rok



Ustalenia z kontroli

Wszystkie skontrolowane gminy prowadziły działalność

informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego

gospodarowania odpadami komunalnymi.



Ustalenia z kontroli

Gminy nie przeprowadzały kontroli przedsiębiorców

odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy oraz

nie nakładały kar pieniężnych za przekazywanie

nieterminowych i nierzetelnych sprawozdań kwartalnych.



Ustalenia z kontroli

Gminy nie weryfikowały sprawozdań kwartalnych i nie wzywały 

przedsiębiorców do ich poprawienia lub uzupełnienia, co 

ostatecznie skutkowało nierzetelnie sporządzonym przez gminy 

sprawozdaniem rocznym.



opłaty za odpady 
komunalne za 1 osobę

88%

opłaty za odpady
komunalne od m3 zużytej

wody 10%

opłaty za odpady
komunalne od pow. 
lokalu mieszkalnego

2%

Obowiązujące stawki rozliczeniowe za odbiór 
odpadów komunalnych w woj. zachodniopomorskim:

*Gmina Świnoujście oraz Gmina Darłowo posiadają 2 rodzaje rozliczeń (za 1 osobę / od m3 zużytej wody)  
* Gmina Trzebiatów dla m. Trzebiatów, Mrzeżyn, Rogowo oraz pozostałe posiada 2  rodzaje rozliczeń (za1 osobę);
* Gmina Suchań dla t. miejskich oraz wiejskich posiada 2  rodzaje rozliczeń (za 1 osobę)  
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